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Zakup paszy treÊciwej (owies), w iloÊci
24 tony, i podÊció∏ki (s∏oma), w iloÊci
4 tony.

Opieka weterynaryjna — szczepienia,
piel´gnacja nóg — u 70 koni

Zakup pastuchów elektrycznych i gro-
dzenie pastwisk dla wypasu koni, na d∏u-
goÊci 3 km.

Koszenie r´czne roÊlin i usuwanie krze-
wów w wybranych miejscach, w celu za-
chowania siedlisk gatunków ciep∏olub-
nych bezkr´gowców, na powierzchni
0,50 ha.

Obwód Ochronny Wo∏osate: cz´Êç 182g,
cz´Êç 185f.

ObjaÊnienia:
* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà prze-

glàdowà Bieszczadzkiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Prze-
myÊlu w skali 1 : 10 000, wed∏ug stanu na 1.01.1995 r., arkusze 1—17. 
Podzia∏ na obszary obj´te ochronà cz´Êciowà podano zgodnie z mapà strefowania ochronnego Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego i otuliny na tle zró˝nicowania i waloryzacji ekosystemów, sporzàdzonà przez Zespó∏ Syntezy Planu Ochrony
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.1995 r.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie BPN w miejscowoÊci Ustrzyki Górne.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.
2) Zadania niewykonane w 2002 r. z braku Êrodków finansowych i przeniesione w ca∏oÊci na 2003 r.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na 2003 r.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa
w § 1, obejmujà:

1) identyfikacj´ i opis zagro˝eƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych oraz sposoby ich eliminacji, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA  ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, 
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Âro-
dowiska z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 739)

Za∏àcznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH I ZEWN¢TRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp. Identyfikacja i opis zagro˝eƒ 
wewn´trznych i zewn´trznych Sposoby eliminacji zagro˝eƒ

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

Niezgodny z siedliskiem sk∏ad gatunkowy drzewo-
stanów. 

Wyst´powanie nieprawid∏owej struktury wieko-
wej drzewostanów.

Zamieranie drzewostanów na skutek silnych ˝e-
rów owadów i pora˝enia przez grzyby paso˝ytni-
cze.

Uszkadzanie upraw leÊnych i m∏odników przez je-
lenie i sarny.

Zagro˝enie drzewostanów sosnowych przez po˝a-
ry.

Pojawianie si´ niepo˝àdanych gatunków drzew
i krzewów w nieleÊnych ekosystemach làdowych
(sukcesja naturalna).

Niekorzystne zmiany sk∏adu iloÊciowego i jako-
Êciowego ryb w jeziorach, spowodowane procesa-
mi nadmiernego gromadzenia substancji pokar-
mowych (eutrofizacja) i gospodarkà rybackà pro-
wadzonà w okresie poprzedzajàcym utworzenie
Parku. 

Wprowadzenie gatunków drzew liÊciastych zgod-
nych z siedliskiem.

Ods∏anianie naturalnego odnowienia sosny
w drzewostanach, regulacja sk∏adu gatunkowego
oraz zag´szczenia drzew w drzewostanach, w celu
zró˝nicowania struktury wiekowej i przestrzennej.

Wycinanie chorych drzew. Prognozowanie zagro-
˝eƒ ze strony owadów. Wyk∏adanie pu∏apek na
owady. 

Grodzenie upraw leÊnych i m∏odników. Zabezpie-
czanie Êrodkami zapachowymi (repelentami),
os∏onkami.
Zmniejszanie liczebnoÊci jeleni i saren.

Oranie pasów przeciwpo˝arowych (mineralizacja)
oraz oczyszczanie ich z materia∏ów ∏atwopalnych.

Usuwanie drzew i krzewów. 

Regulacja sk∏adu gatunkowego i struktury wieko-
wej populacji ryb przez od∏owy regulacyjne oraz
zarybienia gatunkami wyst´pujàcymi w niedobo-
rze.

Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

CzynnoÊç Sposób wykonania i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona ekosystemów
leÊnych. Zalesienie gruntu po po˝arze, na po-

wierzchni 0,32 ha.

Wprowadzenie gatunków liÊciastych pod
os∏on´ drzewostanu (przebudowa), na
powierzchni 5,33 ha

Ods∏oni´cie nowego pokolenia drzew
przez usuni´cie cz´Êci drzew z górnego
pi´tra drzewostanu g∏ównego, na po-
wierzchni  3,71 ha.

79b, f.

159a,f, g, (144d)1).

198a, 222a.
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Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach
(czyszczenia póêne), na powierzchni
6,64 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝ wczesna), na powierzchni 152,53 ha.

Siew nasion sosny miejscowego pocho-
dzenia w przerzedzonych drzewostanach
na r´cznie przygotowanych pasach, na
powierzchni 2,00 ha.

Sadzenie drzew i krzewów gatunków li-
Êciastych dla wzbogacenia siedliska
(podsadzenia), na powierzchni 4,90 ha.

Usuwanie drzew zasiedlonych przez
grzyby i owady, z pozostawieniem cz´Êci
drzew niezagra˝ajàcych zdrowotnoÊci
drzewostanów.

Wy∏o˝enie i korowanie drzew pu∏apko-
wych na cetyƒce, w iloÊci 260 sztuk.

Wy∏o˝enie pu∏apek zapachowych (fero-
monowych) na:
— cetyƒce 10 sztuk,
— drwalnika paskowanego 10 sztuk,
— strzygoni´ choinówk´ 20 sztuk,
— kornika drukarza 10 sztuk,
— zwójk´ sosnóweczk´ 30 sztuk,
— brudnic´ mniszk´ 20 sztuk.

Kontrolne poszukiwanie owadów
w Êció∏ce, w iloÊci 151 prób.

Zak∏adanie na drzewach opasek (lepowa-
nie), w celu okreÊlenia zagro˝enia powo-
dowanego przez owady, na powierzchni
0,65 ha.

Grodzenie upraw leÊnych siatkà, w celu
ich ochrony przed jeleniowatymi, na po-
wierzchni 10,35 ha.

Zabezpieczanie upraw leÊnych i m∏odni-
ków Êrodkami zapachowymi (repelenta-
mi) przed jeleniowatymi, na powierzchni
31,02 ha.

Zmniejszenie liczebnoÊci zwierzàt ∏ow-
nych: sarna 30 sztuk, w tym: koz∏y
10 sztuk i kozy 20 sztuk, jeleƒ 10 sztuk,
w tym: byki 4 sztuki i ∏anie 6 sztuk.

Oranie pasów przeciwpo˝arowych (mi-
neralizacja), na d∏ugoÊci 17,7 km

65d, 67j.

10b, 11a,b, 12a, 16b, 17b, 19b, 23b, 35a,
44b, 74c, 75j, 79a, 91b, 96c, d, g, 106i,
117c, 135g, 136b, 137a, 151d, 153g, 178d,
199f, 223a,c.

111c.

33b, (65g, 77a, 150b)1).

Ca∏y obszar Parku.

Ca∏y obszar Parku.

Ca∏y obszar Parku.

Ca∏y obszar Parku.

25c1).

33b, 65g, 77a, 79b, f, (144d)1), 150b, 159a,
f, g.

(15h, 34a1,a2, 36d, 86c)1), 106a,(d, 195a,b,
196d, 221d1,d2)1).

Ca∏y obszar Parku.

Wzd∏u˝ dróg publicznych.
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2. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów làdo-
wych.

3. Ochrona ekosystemów
wodnych.

Koszenie mechaniczne ∏àk, zbiór wysu-
szonej masy roÊlinnej, na powierzchni
12,17 ha, z wywiezieniem tej biomasy.

Zarybianie wyl´giem sielawy**:
650 000 sztuk
50 000 sztuk

Zarybianie wyl´giem siei:
125 000 sztuk
25 000 sztuk

Zarybianie w´gorzem obsadowym:
0,5 kg
2,0 kg
0,5 kg
2,0 kg
1,0 kg.

Zarybianie palczakiem szczupaka:
30,0 kg
5,0 kg

15,0 kg
5,0 kg
5,0 kg

20,0 kg
10,0 kg
10,0 kg.

Zarybianie narybkiem sandacza:
15,0 kg

5,0 kg.

Od∏owy regulacyjne:
1 600,0 kg

125,0 kg
240,0 kg
445,0 kg
290,0 kg
100,0 kg

w tym: 
— sielawa 850 kg
— leszcz 625 kg
— p∏oç 400 kg
— karaÊ 275 kg
— lin 150 kg
— w´gorz schodzàcy   325 kg
— szczupak 85 kg
— okoƒ 90 kg.

(219k, m, 220a, d, h)1).

Jezioro Ostrowite.
Jezioro Zielone.

Jezioro Ostrowite.
Jezioro Zielone.

Jezioro Zielone.
Jezioro Jeleƒ.
Jezioro G∏ówka.
Jezioro P∏´sno.
Jezioro Skrzynka.

Jezioro Ostrowite.
Jezioro Zielone.
Jezioro Jeleƒ.
Jezioro Be∏czak.
Jezioro G∏ówka.
Jezioro P∏´sno.
Jezioro Skrzynka.
Jezioro Krzywce Wielkie.

Jezioro P∏´sno.
Jezioro Skrzynka.

Jezioro Ostrowite.
Jezioro Zielone.
Jezioro Jeleƒ.
Jezioro P∏´sno.
Jezioro Skrzynka.
Jezioro Krzywce Wielkie.

ObjaÊnienia:
* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà prze-

glàdowà NadleÊnictwa Rytel, Obr´b Klosnowo, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Gdy-
ni w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.1987 r., nr V/1/1. W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” wszystkie lasy obj´te
sà ochronà cz´Êciowà.
Mapa znajduje si´ w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w miejscowoÊci Charzykowy.

** Zarybianie powinno byç dokonane w oparciu o materia∏ zarybieniowy o cechach w∏aÊciwych dla lokalnych populacji ryb,
w celu stabilizacji sk∏adów jakoÊciowych i iloÊciowych populacji ryb wyst´pujàcych na terenie parku narodowego.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.


